
 
 

ഫെര്ട്ടിലൈസേര്ട്് ആന്റ് ഫെമിക്കല്സ് ട്രാവന്െൂര്ട് ൈിമിറ്റഡ് 

(ഒരു ഭാരത േര്ട്ക്കാര്ട് േംരംഭം) 
ഉസ്യാഗമണ്ഡല്സ - 683501  സൊണ്:0484 – 2567583, 2567424, 2567423 

 

എഫ്.എ.സി.ടി യില് അപ്പ്രന്റിസ് ആക്ട് പ്പ്രകാരം രരിശീലനം നല്കുന്നതിനു  അപ്പ്രന്റിസുകളെ 
തിരളെടുക്കുന്നു.താളെരറയുന്നവളരയാണ് ളതരളെടുക്കുക. 

 

1. ട്ഗാജുസവറ്റ് അട്രന്റി് 
 

]cnioe\ Imemh[n   : ഒരു വര്ഷം (പ്പ്രതിമാസ  സ്റ്റൈളരന്റ് 10000/ - --- --- --- --- --രൂര). 

 

hnZym`ymk tbmKyX : കംരയൂട്ടരകംരയൂട്ടര്, കംരയൂട്ടര് സയന്സസ്, സിവില്, ളകമിക്കല്, 

ളമക്കാനിക്കല് , ഇലക്ടപ്പ്ടിക്കല് ആന്റ് ഇലക്ടടപ്പ്ടാണിക്ടസ്, 
അളെയ്ഡ് ഇലക്ടടപ്പ്ടാണിക്ടസ് & ഇന്സസ്പ്പ്ടുളമടന്റഷന്സ, 
ഇന്സസ്പ്പ്ടുളമടന്റഷന്സ &  കണ്ടപ്പ്ടാള്, ഇലക്ടടപ്പ്ടാണിക്ടസ് &  
ഇന്സസ്പ്പ്ടുളമടന്റഷന്സ  എന്നിവയില് ഏളതങ്കിലും അംഗീകൃത 
സര്വകലാശാലയില് നിന്നും ടനടിയ ഫൈ് ക്ലാസ്്  
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പ്ഗി . 

 
sXcsªSp¸n\pÅ 
മäv am\ZWvU§ള് 

: 60% ല് കുറയാളതയുള്ള ഫൈ് ക്ലാസ്്  എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡിപ്പ്ഗി.എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തില്ളരട്ടവര്ക്ക് 50% മാര്ക്ക് 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പ്ഗി രാസ്ായതിനു ടശഷം 

2020 മാര്്്  31 ന് മൂന്ന് വ൪ഷ൦ കവിയാന്സ രാടിലല. ബിഒഎടി 
സൗടതണ് റീജിയണില് രജിൈര് ളെയ്ഡതവര്ക്ക് മാപ്പ്തടമ 
അടരക്ഷിക്കാന്സ കെിയൂ. 
 

{]mb]cn[n : 2020 ജനുവരി 01 ന് 25 വയസ്് കവിയരുത് 

ജനറല് - 02.01.1995 ടനാ അതിനു ടശഷടമാ  ജനി്വര് 

ഒബിസി-- ---- - --- -- -- -- -- -- -- --- --02.01.1992 ടനാ അതിന് ടശഷടമാ ജനി്വര് 

എസ് സി/എസ് ടി----- - - --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -02.01.1990 ടനാ അതിന് ടശഷടമാ ജനി്വര്               

 

പ്പ്കമ. 
നമ്പര്                   ഡിസിെിന്സ 

ഒെിവുകെുളട 
എണ്ണം 

 

1 കംരയൂട്ടര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 2 

2 കംരയൂട്ടര് സയന്സ് ആന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 2 

3 സിവില് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 3 

4 ളകമിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 5 

5 ളമക്കാനിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 5 

6 ഇലക്ടപ്പ്ടിക്കല് ആന്റ് ഇലക്ടടപ്പ്ടാണിക്ടസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 4 

7 
അളെയ്ഡ് ഇലക്ടടപ്പ്ടാണിക്ടസ് ആന്റ് ഇന്സസ്പ്പ്ടുളമടന്റഷന്സ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

1 

8 ഇന്സസ്പ്പ്ടുളമടന്റഷന്സ ആന്റ് കണ്ടപ്പ്ടാള് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 1 
9 

അളെയ്ഡ് ഇലക്ടടപ്പ്ടാണിക്ടസ് ആന്റ് ഇന്സസ്പ്പ്ടുളമടന്റഷന്സ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

1 
 ആളക 24 
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2.  ഡിസലാമ അട്രന്റി് 

 

]cnioe\ Imemh[n   : ഒരു വര്ഷം (പ്പ്രതിമാസ  സ്റ്റൈളരന്റ് 8000/ - --- -- -- --- -- -- --- -- -- ---- രൂര). 

 
hnZym`ymk tbmKyX : ളകമിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കംരയൂട്ടര് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, 

സിവില് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ടപ്പ്ടിക്കല്, ഇലക്ടപ്പ്ടിക്കല് 
ആന്റ് ഇലടപ്പ്ടാണിക്ടസ്  എഞ്ചിനീയറിംഗ് , ഇന്സസ്പ്പ്ടുളമടന്റഷന്സ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലടപ്പ്ടാണിക്ടസ് ആന്റ് ഇന്സസ്പ്പ്ടുളമടന്റഷന്സ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇന്സസ്പ്പ്ടുളമന്റ് ളടക്ടടനാെജി, ളമക്കാനിക്കല് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഡിടൊമ  ഇന്സ ളകാടമഷയല് പ്പ്രാക്ടടീസ് 
എന്നിവയില് പ്പ്തിവത്സര എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിടൊമ (ടൈറ്റ് 
ടബാര്് ഓഫ് ളടക്ടനിക്കല് എഡയൂടക്കഷന്സ). 
 

sXcsªSp¸n\pÅ  
മäv am\ZWvU§ള് 

: 60% ല് കുറയാളതയുള്ള ഫൈ് ക്ലാസ്്  എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡിടൊമ (ടൈറ്റ് ടബാര്് ഓഫ് ളടക്ടനിക്കല് 
എഡയൂടക്കഷന്സ). എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തില്ളരട്ടവര്ക്ക് 
50% മാര്ക്ക്  ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡിടൊമ രാസ്ായതിനു 
ടശഷം 31.03.2020 ന് മൂന്ന് വര്ഷം കവിയാന്സ രാടിലല. 
ബിഒഎടി സൗടതണ് റീജിയണില് രജിൈര് ളെയ്ഡതവര്ക്ക് 
മാപ്പ്തടമ അടരക്ഷിക്കാന്സ കെിയൂ. 
 

{]mb]cn[n : 2020 ജനുവരി 01 ന് 23 വയസ്് കവിയരുത്. 

ജനറല് -02.01.1997 ടനാ അതിനു ടശഷം  ജനി്വര്                                     
ഒബിസി - 02.01.1994 ടനാ അതിന് ടശഷം ജനി്വര് 

എസ്/എസ് ടി----- - - -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --02.01.1992  ടനാ അതിന് ടശഷം ജനി്വര്-- 
 

 

പ്പ്കമ. 
നമ്പര് 

ഡിസിെിന്സ 

ഒെിവുകെുളട 
എണ്ണം 

1 ളകമിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 15 

2 കംരയൂട്ടര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 13 

3 സിവില് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 5 

4 
ഇലക്ടപ്പ്ടിക്കല്/ ഇലക്ടപ്പ്ടിക്കല് ആന്റ് ഇലടപ്പ്ടാണിക്ടസ്  

എഞ്ചിനീയറിംഗ് 5 

5 
ഇലടപ്പ്ടാണിക്ടസ് ആന്റ് ഇന്സസ്പ്പ്ടുളമടന്റഷന്സ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / 

ഇന്സസ്പ്പ്ടുളമടന്റഷന്സ എഞ്ചിനീയറിംഗ് /  ഇന്സസ്പ്പ്ടുളമന്റ് 
ളടക്ടടനാെജി 

4 

6 ളമക്കാനിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 10 

7 ഡിടൊമ  ഇന്സ ളകാടമഷയല് പ്പ്രാക്ടടീസ് (ഡി സി രി) 5 
 ആളക 57 

 

 

 

െുറിര് :  മുകെില് രറെിരിക്കുന്ന ടപ്പ്ട്/ഡിസിെിന്സ ഉള്ളവÀ മാപ്പ്തടമ രരീക്ഷയില് 
രളങ്കടുടക്കണ്ടതുള്ളൂ മറ്റു ഡിടൊമകടൊ തുലയ ഡിടൊമകടൊ രരിഗണിക്കുന്നതലല. 
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അസേക്ഷെര്ട്ക്കുള്ള നിബന്ധനെള് 

 

1. ഫാക്ട് ളവബ് സ്റ്റസറ്റില് നിന്നും പ്പ്ഗാജുടവറ്റ് /ഡിടൊമ അടരക്ഷാടഫാം -ളന്റ ലിങ്കില്     
ഓണ്സ്റ്റലനായി 2020  ജനുവരി 23 നു മുന്സരായി അടരക്ഷിക്കുക. 
 

2. എലലാ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുക്കെുളടയും ഒറിജിനല്. (എസ്എസ്എല്സി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡിപ്പ്ഗി /ഡിടൊമ  
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് , മാര്ക്ക് ലിൈ്, ആധാര്കാര്്, ടഫാടട്ടാ, ഒര്, എസ് സി /എസ് ടി (ജാതി 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്) , ഒബിസി(ടനാണ് പ്പ്കീമി ളലയര്), ഇക്കടണാമികലി വീക്കര് ളസക്ഷന്സ (ഇ ഡബ്ലു 
എസ്) – തഹസില്ദാറില് കുറയാത്ത റാങ്കിലുള്ള ഒഫിസറില് നിന്നും ആറു മാസത്തിനുള്ളില് 
ലഭി്ടതാ / സാധുവായടതാ, വികലാംഗര് ളമഡിക്കല് ടബാര്ഡിളന്റ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്) സ്കാന്സ ളെയ്ഡത് 
അപ്ടലാ് ളെടേണ്ടതാണ്. 
 

3. ഒറിജിനല് സ്കാന്സ ളെോത്തതും സ്റ്റവകി ലഭിക്കുന്നതും വയക്തമലലാത്ത ടഫാടട്ടായും ഒരും 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകെും ഉള്ള അടരക്ഷകള് നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
 

4. ടയാഗയരായ അടരക്ഷകരുളട ലിൈും, രരീക്ഷ തീയതിയും  www.fact.co.in - ല് ലഭയമാകുന്നതാണ്. 
 

5. ളടൈിന് വിെിക്കുടമ്പാള് രൂരിരി് അ്മിറ്റ് കാര്ഡില് ടഫാടട്ടാ രതിരി്്  തിരി്റിയല് 
കാര്ഡുമായി ഹാജരാക്കുക. എസ് സി/ എസ് ടി/ ഒബിസി / ഇ ഡബ്ലു എസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകെുളട 
ഒര്ജിനലും അറ്റൈ് ളെയ്ഡത ടകാരിയും ബിഒഎടി രജിസ്ടപ്പ്ടഷന്സ നമ്പര് പ്പ്രിന്റ്ഔട്ടും 
ഹാജരാടക്കണ്ടതാണ്. 
  

6. മാര്ക്കിനു രകരം ടപ്പ്ഗ്(സി.ജി.രി.എ) ലഭി്ിട്ടുള്ള അടരക്ഷകര്, ടപ്പ്ഗഡിളന ശതമാനമാക്കി 
മാറ്റുന്നതിന് അതാതു സര്വകലാശാലകള് / ടബാര്ഡുകള് നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്തവര്ക്ക് യു.രി.എസ്.സി യുളട സി.ജി.രി.എ കണ്ടവര്ഷന്സ ടഫാര്മുല 
ബാധകമായിരിക്കും. 

 
7. പ്പ്ഗാജുടവറ്റ്/ഡിടൊമ അടരക്ഷകര് അപ്പ്രന്റിസ് ളപ്പ്ടയിനിംഗ് ടബാര്ഡിളന്റ (www.mhrdnats.gov.in) 

ളവബ്സ്റ്റസറ്റില്  “student” വിഭാഗത്തില് ടരര് രജിൈര് ളെയ്ഡതവരായിരിക്കണം. രജിൈര് 
ളെയ്ഡതതിളന്റ ടകാരിയും നമ്പറും ളടൈിനു വരുടമ്പാള് ഹാജരാടക്കണ്ടതാണ്. 
 

8. നാഷണല് അപ്പ്രന്റിസ് ളപ്പ്ടയിനിംഗ് രജിസ്ടപ്പ്ടഷന്സ നമ്പര് ഉള്ളവളര മാപ്പ്തടമ പ്പ്രടവശന രരീക്ഷ 
എെുതാന്സ അനുവദിക്കുകയുള്ളു. 
 

9. ളതരളെടുര് താളെരറയുന്ന ഉരാധികള് അനുസരി്ായിരിക്കും. 
 

വിദയാഭയാസ ടയാഗയതാമാര്ക്ക്  50  
എെുത്തു രരീക്ഷ    50 

 
10. സ്റ്റൈരന്റും രരിശീലന കാലാവധിയും അപ്പ്രന്റിസ് ആക്ടടിനു അനുസൃതമായിരിക്കും.  

      
11. ഫാക്ട് ജീവനക്കാരുളട ആപ്പ്ശിതര്, എെുത്തു രരീക്ഷയ്ഡക്ക് വരുടമ്പാള് എ്്.ആര്. ഡിരാര്ട്ട്ളമന്റില് 

നിന്നും നല്കുന്ന ആപ്പ്ശിത സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ളകാണ്ടുവരണം . 
 

12. ഇടതക്കുറി്ുള്ള വിശദവിവരങ്ങള് www.fact.co.in എന്ന ളവബ്സ്റ്റസറ്റില് ലഭിക്കും. 
 

13. ഫാക്ട് ടവളറാരു ളവബ്സ്റ്റസറ്റിടനയും ഈ രരസയം പ്പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്സ അധികാരളരടുത്തിയിട്ടിലല. 
മറ്റ് ളവബ്സ്റ്റസറ്റുകെില് വരുന്ന ളതറ്റായ വിവരങ്ങള്ക്ക് ഫാക്ട് ഉത്തരവാദിയലല.  

 

14. ഈ അറിയിരില് എളെങ്കിലും മാറ്റങ്ങെുണ്ടായാല് ആ വിവരം ഫാക്ട്  ളവബ്സ്റ്റസറ്റില് മാപ്പ്തടമ 
പ്പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളു. രപ്പ്തങ്ങെിലൂളടയുള്ള അറിയിര് ഉണ്ടാകുന്നതലല. 
 

  

 

08.01.2020                                        അസിൈന്റ് ജനറല് മാടനജര് (ളപ്പ്ടയിനിംഗ് & ളഡവലപ്ളമന്റ്) 

https://gptcthirurangadi.in


